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Περισσότερες παροχές προς τα
μέλη της Χ.Α.Ν.Θ. με την ετήσια
εγγραφή μέλους!
Προνόμια και παροχές μελών
Η αξία της ετήσιας συνδρομής σας αφενός ενισχύει τα
προγράμματα κοινωνικής προσφοράς της Οργάνωσης και
αφετέρου σας επιστρέφεται πίσω πολλαπλάσια μέσα από
τις ειδικές παροχές που εξασφαλίσαμε για εσάς:
Ο Όμιλος ΗΡΩΝ έρχεται στη
Χ.Α.Ν.Θ. με δώρο έκπληξη!
Για όλα τα Μέλη που θα γίνουν πελάτες ΗΡΩΝ σε
ηλεκτρική ενέργεια ή/και φυσικό αέριο, ο Όμιλος ΗΡΩΝ
προσφέρει κάλυψη 100% της ετήσιας συνδρομής Μέλους
με επιστροφή του ποσού στον πρώτο Λογαριασμό!
Μάθε περισσότερα στα τηλέφωνα επικοινωνίας
του Επίσημου Συνεργάτη MyEnergeia 8008481348 /
2310383200 ή στέλνοντας email
στο support@myenergeia.gr
ΗΡΩΝ. Η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. | heron.gr
Διασκεδάστε παρέα με φίλους! Με
1+1 εισιτήριο δώρο σε:
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ
Διεύθυνση: Τσιμισκή 43 & Αριστοτέλους
Τηλέφωνο: 2310 290290
ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Διεύθυνση: Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία – Τομπάζη 15
Τηλέφωνο: 2310 290110
E-mail: info@odeon.gr Site: www.odeon.gr
Οι κινηματογράφοι ODEON, προσφέρουν στα μέλη της
Χ.Α.Ν.Θ. 1 δωρεάν εισιτήριο.
Για την εξαργύρωσή του απαιτείται η αγορά ενός
επιπλέον εισιτηρίου κανονικής αξίας.
Το κουπόνι δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες
προσφορές ή εκπτώσεις του κινηματογράφου και ισχύει
από Δευτέρα έως Τετάρτη. Εξαιρούνται οι επίσημες
αργίες και οι 3D προβολές.
Κάντε τις νέες σας αγορές σε
αθλητικά ρούχα. Μεγάλη ποικιλία σε
είδη κολύμβησης! Με έκπτωση από
10%!
Κατάστημα ERREA
Διεύθυνση: Τσιμισκή 136
Τηλέφωνο: 2310250018
E-mail: netk42@otenet.gr
Site: www.the-nps.gr

Τα καταστήματα ERREA προσφέρουν στα μέλη της
Χ.Α.Ν.Θ. εκπτώσεις από 10% και πάνω! Με την επίδειξη
ενεργής κάρτας μέλους της Οργάνωσης.
Διασκεδάστε ακόμη περισσότερο! Με 1+1 εισιτήριο δώρο
σε:
ΘΕΑΤΡΟ ΑΥΛΑΙΑ
Διεύθυνση: Τσιμισκή 136
Τηλέφωνο: 2310230013
E-mail: info@avlaiatheater.gr
Ένα θέατρο ανοιχτό σε όλους, σημείο συνάντησης
διαφορετικών ανθρώπων με μια κοινή αισθητική
αντίληψη. Το Θέατρο Αυλαία θα παρέχει στα μέλη της
Χ.Α.Ν.Θ. 1 δωρεάν εισιτήριο για την Παιδική Σκηνή του
Θεάτρου ΑΥΛΑΙΑ ή για την Κεντρική Σκηνή. Για την
εξαργύρωσή του απαιτείται η αγορά ενός επιπλέον
εισιτηρίου κανονικής αξίας.
*απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της προσφοράς
η εγγραφή στο newsletter του Θεάτρου ΑΥΛΑΙΑ / **Η
προσφορά αφορά αποκλειστικά σε παραγωγές του
θεάτρου ΑΥΛΑΙΑ.
Απολαύστε burgers & υπέροχες γεύσεις.. Με 15%
έκπτωση!
GOODY’S Burger House
Από τα καταστήματα στις
Διευθύνσεις: Λ. Νίκης 71 και Εθνικής
Αμύνης 32
Τηλέφωνα: 2310 257273 & 2310 227763
E-mail: info@goodys.com
Site: www.goodysburgerhouse.com
Η έκπτωση θα παρέχεται σε όλα τα μέλη της Χ.Α.Ν.Θ.,
με την επίδειξη της κάρτας μέλους, αποκλειστικά στα
καταστήματα της Λεωφ. Νίκης 71 και Εθνικής Αμύνης 32
και ισχύει μόνο για κατανάλωση εντός του καταστήματος
(ή take away) και δε συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη
προσφορά.
Σε όλα τα μέλη της Χ.Α.Ν.Θ. προσφέρεται 15% έκπτωση.
Κάντε τις αγορές σας σε είδη ένδυσης και αξεσουάρ με
έκπτωση 15%!
Κατάστημα RUSSELL ATHLETIC
Διεύθυνση: Τσιμισκή 103 και Βύρωνος
Τηλέφωνο: 231 124 3230
E-mail: info@toptrends.gr
Παρέχεται 15% έκπτωση αποκλειστικά για τα μέλη της
Χ.Α.Ν.Θ, με την επίδειξη της κάρτας μέλους στο 1ο
κατάστημα RUSSELL ATHLETIC στην Ελλάδα!
Το κατάστημα βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης,
Τσιμισκή 103 και Βύρωνος. Όλα τα μέλη της Χ.Α.Ν.Θ.
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μπορούν να κάνουν τις αγορές τους σε είδη ένδυσης και
αξεσουάρ από τις 3 συλλογές Russell Athletic, την sport,
την Fashion Arch Logo και την Εagle R, εμπνευσμένες από
την αμερικάνικη κολεγιακή κληρονομιά του δημοφιλούς
brand.
Η έκπτωση 15% δε συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη
προσφορά τους καταστήματος.
Παίξτε Μπάσκετ με προϊόντα SPALDING.. Με έκπτωση 15%!
ΠΡΟΪΟΝΤΑ BASKET SPALDING
Διεύθυνση: Τσιμισκή 103 και Βύρωνος
(κατάστημα RUSSELL ATHLETIC)
Η έκπτωση 15% ισχύει και για τα προϊόντα Basket SPALDING, μπάλες, μπασκέτες και αξεσουάρ. H SPALDING
είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής εξοπλισμού Basket
στον κόσμο. Στην Ελλάδα είναι η official game ball του
Ε.Σ.Α.Κ.Ε., ενώ από το 1983 επίσημη μπάλα του ΝΒΑ και
Εuroleague & Eurocup. Από το 2007 η επίσημη μπασκέτα
του NBA & Euroleague και η official gameball πολλών
ακόμη Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, επιβεβαιώνοντας
για ακόμη μια φορά το σλόγκαν της, «True Βelievers are
True to the Game». Η έκπτωση 15% δεν συνδυάζεται με
οποιαδήποτε άλλη προσφορά τους καταστήματος.
Διαβάστε βιβλία!
Βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία
Διεύθυνση: Λεωφ. Νίκης 3
Τηλέφωνο: 2310226190
E-mail: thessaloniki@protoporia.gr
Αγοράστε όλα σας τα καινούργια βιβλία με την ειδική
σήμανση, με επιπλέον 18% έκπτωση και όλα τα άλλα με
επιπλέον 5% έκπτωση για τα μέλη της Χ.Α.Ν.Θ.
*Εξαιρούνται οι προσφορές και τα σχολικά βιβλία Ωράριο: ΔΕΥΤ-ΠΑΡ 9 π.μ.- 9 μ.μ., ΣΑΒ 9 π.μ.- 4 μ.μ.
Προστατέψτε τα μάτια σας!
Με δωροεπιταγή αξίας 50€
OptikonXpress
1. Παύλου Μελά 11, Θεσσαλονίκη
2. 26ης Οκτωβρίου 28, Θεσσαλονίκη
3. Πολυτεχνείου 23, Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη
4. Μακεδονία Παλλάς, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310534031, E-mail: info@optikonxpress.com
Φροντίστε τον εαυτό σας! Με 20% έκπτωση
σε μία από τις υπηρεσίες που θα επιλέξετε!
Artisan hair & beauty studio
Διεύθυνση: Παλαιών Πατρών Γερμανού 24
Τηλέφωνο: 2310945920
E-mail: artisanstudio40@gmail.com
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00 - 20.00
& ΣΑΒΒΑΤΟ 10.00 – 15.30

Σε όλα τα μέλη της Χ.Α.Ν.Θ. προσφέρεται 20% έκπτωση.
(*εξαιρούνται οι ειδικές υπηρεσίες)
Συμπληρωματικά ισχύουν:
• κούρεμα & δώρο πιστολάκι στα 8€
• αγωγή botox & δώρο πιστολάκι στα 15€
• ψαλίδα & κούρεμα & δώρο πιστολάκι στα 10€
• βαφή schwarzkopf igora & δώρο πιστολάκι από 35€
• βραδινό χτένισμα & δώρο πρωινό μακιγιάζ στα 20€
Για τη σωστή εξυπηρέτησή σας, η έκπτωση θα γίνεται με την επίδειξη της
κάρτας μέλους Χ.Α.Ν.Θ. για επιβεβαίωση των στοιχείων.
** Όλες οι προσφορές θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε μια επίσκεψη.
Παρακαλούμε τα ραντεβού θα πρέπει να κλείνονται τηλεφωνικά και να
ενημερώνετε ότι είναι από τη Χ.Α.Ν.Θ. Θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε στον
χώρο μας!

Φροντίστε ακόμη περισσότερο τον εαυτό σας! Με 20%
έκπτωση σε μία από τις υπηρεσίες που θα επιλέξετε!
Nails in Heaven the beauty bar
Διεύθυνση: Κούσκουρα 6 (2ος
όροφος)
Τηλέφωνο: 2310 239581
E-mail: info@nailsinheaven.gr
Σε όλα τα μέλη της Χ.Α.Ν.Θ. προσφέρεται 20% έκπτωση.
Προμηθευτείτε ρούχα, γυαλιά και αξεσουάρ Oakley &
Ray-Ban.. Με 15% έκπτωση!
Καταστήματα O-Lab
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 62
Τηλέφωνο: 2310 240300
E-mail: info@o-lab.gr
Site: www.o-lab.gr
Σε όλα τα μέλη της Χ.Α.Ν.Θ. παρέχεται έκπτωση 15%, με
την επίδειξη ενεργής κάρτας μέλους της Οργάνωσης.
Αθληθείτε ακόμη περισσότερο!
• Απολαμβάνοντας 2 ώρες δωρεάν χρήσης γηπέδου
σκουός.
• Παίρνοντας ως δώρο 3 επισκέψεις
στην πισίνα στις ώρες κοινού,
φέρνοντας έναν φίλο (νέο μέλος) στα
προγράμματα της Χ.Α.Ν.Θ.
Χ.Α.Ν.Θ.
Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.
54 621 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 241 007 & 231 600 1000
E-mail: teams@ymca.gr & ph-edu@ymca.gr
Site: www.ymca.gr
Facebook: @ymcaGreece
Απολαύστε τον καφέ σας με 20% έκπτωση και τρόφιμα εστίασης (hot dog,
burger, κρύα σάντουιτς, πίτες) με 10% έκπτωση!
Today’s & Todaylicious
Δες
τη λίστα καταστημάτων στο www.todays.gr/offers
INFO: Για τη σωστή εξυπηρέτησή σας, όλες οι παραπάνω παροχές ισχύουν με την
E-mail:
επίδειξηinfo@todaygroup.gr
ενεργής κάρτας μέλους Χ.Α.Ν.Θ.
Στουςwww.todays.gr
Κινηματογράφους ODEON και στα καταστήματα OptikonXpress, μαζί με
Site:
την κάρτα μέλους Χ.Α.Ν.Θ., απαραίτητη προϋπόθεση η παράδοση του εκπτωτικού

Επειδή
η απόλαυση
σταματά,
έλα
όλο τοσας!
24ωρο σ’ ένα από τα
κουπονιού,
που έχετεδεν
λάβει
κατά την
εγγραφή
συμμετέχοντα καταστήματα Today και πάρε έκπτωση 20% σε όλα τα ροφήματα
καφέ και 10% σε όλα τα είδη εστίασης, με την επίδειξη της κάρτας μέλους της
Χ.Α.Ν.Θ. Η έκπτωση ισχύει μόνο για κατανάλωση εντός του καταστήματος
(ή take away) και δε συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

INFO: Για τη σωστή εξυπηρέτησή σας, όλες οι παραπάνω παροχές ισχύουν με την επίδειξη ενεργής κάρτας μέλους Χ.Α.Ν.Θ.
Στους Κινηματογράφους ODEON και στα καταστήματα OptikonXpress, μαζί με την κάρτα μέλους Χ.Α.Ν.Θ., απαραίτητη προϋπόθεση η παράδοση του εκπτωτικού κουπονιού,
που έχετε λάβει κατά την εγγραφή σας!

